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THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN THỊ THU TRANG 

2. Giới tính:  Nữ 

3. Ngày sinh: 08-05-1974 

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 484 / QĐ-ĐHHN 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không có 

7. Tên đề tài luận án: LA PHRASE IMPERSONNELLE EN FRANÇAIS ET LES MOYENS 
D'EXPRESSION ÉQUIVALENTS EN VIETNAMIEN: APPLICATION PÉDAGOGIQUE / CÂU 
VÔ NHÂN XƯNG TRONG TIẾNG PHÁP VÀ NHỮNG PHƯƠNG TIỆN BIỂU ĐẠT TRONG 
TIẾNG VIỆT: ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY. 

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp 

 9. Mã số chuyên ngành:   9220203 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Đại 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án (đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, luận điểm mới về 
khoa học và thực tiễn của luận án):  

Về mặt lý luận: 

- Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống các cấu trúc vô nhân xưng tiếng Pháp và chỉ ra các đặc 
điểm của chúng từ góc độ cú pháp-ngữ nghĩa và dụng học. Dựa trên cách phân loại câu vô nhân 
xưng của các tác giả người Pháp, luận án đã đề xuất một cách phân loại mới và đã lập luận thuyết 
phục cho cách phân loại này. Việc phân loại lại các kiểu vô nhân xưng sẽ giúp cho người Việt học 
tiếng Pháp hiểu rõ hơn, từ đó sử dụng đúng cách và đúng hoàn cảnh kiểu câu này. 

Lần đầu tiên, luận án đã xác lập các hình thức diễn đạt tương đương giữa tiếng Pháp và tiếng Việt ở 
cấp độ câu vô nhân xưng và câu không đề, tạo thuận lợi cho dịch thuật và thụ đắc tiếng Pháp như 
một ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam. 

Về ứng dụng thực tiễn : 

 Các ứng dụng thực tiễn được luận án đề xuất dựa trên kết quả thực nghiệm về nhận diện các 
khó khăn của sinh viên Việt Nam trong thụ đắc (acquisition) ngôn ngữ và dịch các loại câu vô nhân 
xưng. Như vậy đây là những đề xuất có cơ sở khoa học. Tác giả đã đề xuất các bước sau : 

 a) Nhận diện khó khăn qua bài Test 1 : Ở bước này, sinh viên được yêu cầu dịch các câu vô nhân 
xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, sau đó giảng viên sẽ thống kê về các lỗi dịch, mời sinh viên thảo 
luận về nguồn gốc của các khó khăn.  

 b) Giảng viên can thiệp : giảng giải những điểm khó, tinh tế của tiếng Pháp và gợi ý phương pháp 
học tập cũng như các giải pháp chuyển dịch.  

 c) Củng cố phát triển năng lực ngôn ngữ qua bài Test 2 : Sinh viên được yêu cầu dịch các loại câu 
vô nhân xưng. Sau đó giảng viên tổng kết các lỗi sinh viên mắc phải và so sánh với kết quả ở bài 
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Test 1 nhằm đánh giá tác động tích cực của việc can thiệp sư pham đối với kết quả học tập của sinh 
viên. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Kết quả của luận án này có thể ứng dụng vào việc giảng dạy và học tập bộ môn dịch thuật nói riêng 
và thụ đắc ngôn ngữ tiếng Pháp nói chung. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thói quen sử dụng câu vô nhân xưng của người Việt Nam 
khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp cũng như trong học môn viết. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

 

TT Tên công trình Năm công 
bố 

Tên tạp chí 

1  Về cách phân loại câu vô 
nhân xưng trong tiếng 
Pháp.   

2018 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 55. 
Trang: 14-24. 

2 Nét tương đồng giữa câu vô 
nhân xưng trong tiếng Pháp 
và câu không đề trong tiếng 
Việt 

2019 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 57. 
Trang : 21-30 

3 Câu vô nhân xưng miêu tả 
hiện tượng tự nhiên trong 
tiếng Pháp và cách dịch       
sang tiếng Việt  

2020 Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. 
Số 24. Trang : 21-27 

 

 

Ngày 10  tháng 07  năm 2020 

Nghiên cứu sinh 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

          

 

        Nguyễn Thị Thu Trang 
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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 
 
 

1. Full name: NGUYỄN THỊ THU TRANG 

2. Sex: Female  

3. Date of birth: 08-05-1974 

4. Place of birth:  Hà Nội 

5. Admission decision number: 484 / QĐ - ĐHHN 

6. Changes in academic process :  

 7. Official thesis title : LA PHRASE IMPERSONNELLE EN FRANÇAIS ET LES MOYENS 

D'EXPRESSION ÉQUIVALENTS EN VIETNAMIEN : APPLICATION PÉDAGOGIQUE 

8. Major: French language 

9. Code: 9220203 

10. Supervisors: Prof. Dr. Vu Van Dai 

11. Summary of the new findings of the thesis:  

About theoretical reasoning: 

- The thesis systematically searches for impersonal constructions in French and shows their 
characteristics from a syntactic-semantic and pragmatic perspective. Based on the classification of 
the types of impersonal sentence of French authors, the thesis proposed a new classification and 
convincing arguments for this classification. The reclassification of the types of impersonal sentence 
will help the Vietnamese to learn French better, to use this sentence correctly. 

For the first time, the thesis established equivalent expressions between French and Vietnamese at 
the level of impersonal sentences and the sentence with no apparent theme, helping to facilitate the 
translation and acquisition of French for Vietnamese students. 

About practical applications: 

 The practical applications proposed by the thesis are based on empirical results on the identification 
of the difficulties of Vietnamese students in the acquisition of the French language and in the 
translation of impersonal sentences. These are therefore scientific proposals. The author proposed 
the following steps: 

 a) Identify the difficulties through test 1: at this stage, students must translate impersonal sentences 
from French to Vietnamese, then the professor will make statistics on translation errors and invite 
students to discuss the origin of difficulties. 

 b) Educational interventions: explain the difficult and delicate points of the French language and 
suggest learning methods as well as translation solutions. 

 c) Reinforce language skills through test 2: students must translate all types of impersonal 
sentences. The teacher then summarizes the student errors and compares them with the results of test 
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1 to assess the positive impact of the interventions on their improvement in translation as well as in 
the acquisition of these types of sentences. 

12. Practical applicability, if any: Applicable to practical teaching and learning in translation as well 

as the French language in general. 

13. Further research directions, if any: new perspectives on the studies of the habit of using the 

impersonal sentence of Vietnamese learners in the translation from Vietnamese to French or in 

learning written production in French. 
 

14. Thesis-related publications:  

Order Name of research Year of 
publication 

Journal name 

1  Về cách phân loại câu vô 
nhân xưng trong tiếng 
Pháp.   

2018 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 55. 
Trang: 14-24. 

2 Nét tương đồng giữa câu 
vô nhân xưng trong tiếng 
Pháp và câu không đề 
trong tiếng Việt 

2019 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 57. 
Trang : 21-30 

3 Câu vô nhân xưng miêu tả 
hiện tượng tự nhiên trong 
tiếng Pháp và cách dịch       
sang tiếng Việt  

2020 Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. 
Số 24. Trang : 21-27 

 

 

 

      

                                                                              Date: //2020 

                                                                              Signature:  

                                                                              Full name: Nguyễn Thị Thu Trang 
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INFORMATIONS SUR LA THESE  
 
 
1. Nom : NGUYỄN THỊ THU TRANG 
2. Sexe : féminin 
3. Date de naissance : 08-05-1974 
4. Lieu de naissance : Hà Nội 
5. Décision d'admission : 484 / QĐ - ĐHHN 
6. Changements dans le processus académique : 
 7. Titre de la thèse officielle : LA PHRASE IMPERSONNELLE EN FRANÇAIS ET LES 
MOYENS D'EXPRESSION ÉQUIVALENTS EN VIETNAMIEN : APPLICATION 
PÉDAGOGIQUE 
8. Spécialité : linguistique française 
9. Code : 9220203 
10. Directeur de recherche : Prof. Dr. Vu Van Dai  
11. Résumé de nouveaux résultats de la thèse : 

À propos des raisonnements théoriques  

- La thèse recherche systématiquement les constructions impersonnelles en français et montre leurs 
caractéristiques dans une perspective syntaxique, sémantique et pragmatique. Sur la base du 
classement des types de phrase impersonnelle des auteurs français, la thèse a proposé un nouveau 
classement et des arguments convaincants pour ce classement. La reclassification des types de 
phrase impersonnelle aidera les Vietnamiens à mieux apprendre le français, à utiliser correctement 
cette phrase. 

Pour la première fois, la thèse a établi des expressions équivalentes entre le français et le vietnamien 
au niveau de phrases impersonnelles et la phrase sans thème apparent, contribuant à faciliter la 
traduction et l'acquisition du français pour les étudiants vietnamiens. 

À propos des applications pratiques : 

 Les applications pratiques proposées par la thèse sont basées sur des résultats empiriques sur 
l'identification des difficultés des étudiants vietnamiens dans l'acquisition de la langue française et 
dans la traduction des phrases impersonnelles. Ce sont donc des propositions scientifiques. L'auteur 
a proposé les étapes suivantes : 

 a) Identifier les difficultés à travers le test 1 : à cette étape, les étudiants doivent traduire des phrases 
impersonnelles du français vers le vietnamien, puis le professeur fera des statistiques sur les erreurs 
de traduction et invitera les étudiants à discuter sur l'origine des difficultés. 

 b) Interventions pédagogiques : expliquer les points difficiles et délicats de la langue française et 
proposer des méthodes d'apprentissage ainsi que des solutions de traduction. 

 c) Renforcer les compétences linguistiques à travers le test 2 : les étudiants doivent traduire tous les 
types de phrases impersonnelles. L'enseignant résume ensuite les erreurs d'étudiants et les compare 
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avec les résultats du test 1 pour évaluer l'impact positif des interventions sur leur amélioration dans 
la traduction ainsi que dans l'acquisition de ces types de phrases. 

12. Application pratique : Applicable à l'enseignement /apprentissage de la traduction ainsi que de la 
langue française en général. 

13. Perspectives de la recherche : de nouvelles perspectives sur les études de l'habitude d'utilisation 

de la phrase impersonnelle des apprenants vietnamiens dans la traduction du vietnamien en français 

ou dans l'apprentissage de la production écrite en français.    

 

14. Publications liées à la thèse : 

Ordre Publications Année de 
publication    

Nom de revue scientifique  

1  Về cách phân loại câu vô 
nhân xưng trong tiếng 
Pháp.   

2018 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 55. 
Trang: 14-24. 

2 Nét tương đồng giữa câu 
vô nhân xưng trong tiếng 
Pháp và câu không đề 
trong tiếng Việt 

2019 Tạp chí khoa học ngoại ngữ. Số 57. 
Trang : 21-30 

3 Câu vô nhân xưng miêu tả 
hiện tượng tự nhiên trong 
tiếng Pháp và cách dịch       
sang tiếng Việt  

2020 Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. 
Số 24. Trang : 21-27 

 

 

 
       Hanoi, le 10 juillet 2020 

Signature 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu Trang 
 


